


Daniel H. Pink é autor de diver-

sos livros sobre negócios e comporta-

mento, entre os quais Motivação 3.0, 

também publicado pela Editora Sex-

tante. Com títulos premiados e que 

geraram debates em todo o mundo, 

tem seu lugar garantido entre os 

principais pensadores da atualidade 

– um “guru do mercado de trabalho 

moderno”, segundo o jornal O Globo. 

Tem artigos publicados em veícu-

los como Harvard Business Review, 

Fast Company e The New York Ti-
mes, além de ter atuado, entre 1995 

e 1997, como redator de discursos 

para o então vice-presidente america-

no Al Gore. Sua palestra no TED Talks 

está entre as mais vistas de todos os 

tempos. Pink mora com a esposa e os 

três filhos em  Washington, DC.

PUBLICADO ANTERIORMENTE COMO SABER VENDER É DA NATUREZA HUMANA

“Um livro excelente: radical, surpreendente e indiscutivelmente 
verdadeiro.” – Harvard Business Review

Somos todos vendedores.

Apresentamos novas ideias aos colegas de trabalho, persuadimos 
os amigos a fazer um programa, tentamos convencer nossos filhos 
a estudar, criamos nossa imagem e reputação nas redes sociais.

De uma forma ou de outra, estamos todos envolvidos em vender 
alguma coisa.

Lançando um novo olhar sobre a arte de vender, Daniel H. Pink 
aborda as descobertas das ciências sociais que nos ajudam a agir e 
tomar decisões mais inteligentes para persuadir os outros. 

Ele oferece, entre vários ensinamentos, as melhores técnicas para 
vender uma ideia, entender a perspectiva dos outros e tornar nossa 
mensagem mais clara e persuasiva.

Em edição revista e atualizada, com prefácio especial do autor para 
o Brasil, Vender é humano é um livro prático e perspicaz que mu-
dará a maneira como enxergamos o mundo e o que fazemos no 
trabalho, na escola e em casa.

VENDER É
HUMANO

A SURPREENDENTE VERDADE SOBRE
A ARTE DA PERSUASÃO

“Pink escreveu uma versão moderna de Como fazer amigos e influenciar pessoas 
cheia de histórias, ciência social e surpresas.” – Training and Development Magazine 

Primeiro lugar
na lista do
The New  

York Times
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“Pink já alcançou o status de guru 

internacional. Ele é um escritor 

cativante, que desafia e provoca.” 

– Financial Times

Percebi que dedico uma parcela sig-
nificativa do dia tentando convencer 
os outros. Com você não deve ser 
muito diferente. 

É provável que todo mundo esteja in-
vestindo mais tempo do que imagina 
vendendo – só que em um sentido 
mais amplo: recomendando um co-
lega, convencendo investidores, ba-
julando crianças.

Gostemos ou não, hoje em dia todos 
nós trabalhamos com vendas. 

Espero que você encare o ato de ven-
der sob uma nova perspectiva. Com o 
tempo, passei a entender que vender 
é mais urgente, importante e, a seu 
modo, grandioso do que imaginamos.

A capacidade de persuadir os outros 
a trocar algo que eles possuem por 
algo que nós temos é fundamental 
para nossa sobrevivência e felicida-
de. Isso ajudou nossa espécie a evo-
luir, elevou nosso padrão de vida e 
melhorou nosso cotidiano.

A capacidade de vender é parte de 
quem somos. Como você está pres-
tes a ver, a venda é uma atividade 
essencialmente humana.
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